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Vragen m.b.t. PCL advies Circulaire samenleving 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
GroenLinks 1 P.3 GroenLinks ondersteunt de opmerking vanuit de PCL over 

het aanbrengen van focus in de beleidsvisie. Met name als het 
gaat over circulaire bouwmethoden; Er wordt nu al gewerkt met 
het programma “versnelling woningbouwopgave”, waar het 
woordje circulair nauwelijks in voorkomt en het werken met 
circulaire bouwprincipes niet als uitgangspunt wordt genomen. 
Hoe kijkt GS aan tegen de opmerking van de PCL over circulaire 
bouw, en hoe gaat zij deze verwerken in niet alleen het 
programma circulair maar juist ook de regionale programmering 
en andere woningbouw programma’s? 

Zoals eerder aangegeven is het college hier volop mee bezig. Zo is de provincie 
Utrecht aangesloten bij de Strategische Verkenning  Meer ruimte voor Biobased 
bouwen, sluiten we aan bij de Citydeal Circulair en Conceptueel bouwen en 
werken we samen met regionale partners aan een convenant Duurzaam 
bouwen waarin afspraken worden vastgelegd op de thema’s energie, klimaat, 
circulariteit, biobased en gezondheid. We pakken regie op dit proces en zijn 
bezig een bestuurlijke kopgroep te vormen met gemeenten en (bouw)partners. 
Met name de afspraken die een plek krijgen in het convenant Duurzaam 
bouwen zullen duidelijk maken welke rol en meerwaarde de provincie heeft in 
het werken aan duurzame, toekomstbestendige woningbouw.  Wij voorzien dat 
conceptueel bouwen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de versnelling 
van de woningbouw en zal een belangrijk onderdeel worden van het convenant. 

 2 Is GS bereid op korte termijn een informatiesessie over circulair 
bouwen te organiseren voor PS en provinciale organisatie? 
Hierbij kan bv Holland Houtbouw uitgenodigd worden, of Jan 
Willem van de Groep, of koplopers op het gebied van circulair 
bouwen specifiek in Utrecht. Dit om kennis op te bouwen in zowel 
PS als ambtelijke organisatie 

Het college onderschrijft de meerwaarde van een dergelijke sessie volledig. Wel 
willen we goed kijken naar de timing en een dergelijke sessie moet goed worden 
voorbereid.  Ook de lockdown en verminderde beschikbaarheid van ambtelijke 
capaciteit speelt hierin een rol. Er is reeds aan u toegezegd dat een 
conceptversie van het convenant duurzaam bouwen voor de zomer aan u zal 
worden voorgelegd. Dit moment kunnen we benutten om breder te spreken over 
circulair bouwen en de bestuurlijke kopgroep en bouwpartners kunnen daarin 
mogelijk ook een rol krijgen. Uw suggesties nemen we daarin uiteraard ook 
mee. 

 

 


